
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 119386-2010 z dnia 2010-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu Stelio pobierających 
opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w 
Szczecinie. 2. Przedmiot... 
Termin składania ofert: 2010-05-12  

 

Numer ogłoszenia: 120750 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119386 - 2010 data 29.04.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. 
zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.  
• W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń 

typu Stelio pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Miejskiego 
Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostarczenie 
zamawiającemu 1.5000 sztuk rolek termicznych do urządzeń do pobierania opłat typu Stelio, 2) na 
jednej wstędze rolki termicznej umieszczone zostanie 4.000 sztuk biletów, 3) wykonanie jednej próbnej 
rolki termicznej biletów, przedstawienie jej do przetestowania i pisemnej akceptacji zamawiającego. 3. 
Wykonawca zapewni następujący sposób wykonania rolek termicznych biletów do urządzeń do 
pobierania opłat typu Stelio: 1) druk biletów powinien być wykonany techniką flexodruku, 2) bilety 
wykonane zostaną zgodnie z wzorem dostarczonym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 6 
do siwz, a) awers biletu wykonany zostanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz i zawierać 
będzie numeracje biletów od 1 do 4000 licząc od końca wstęgi , b) na rewersie biletu umieszczona 
będzie reklama. Wzór reklamy zostanie przekazany wykonawcy po wyborze oferty.  

• W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolek termicznych biletów do 
urządzeń typu Stelio pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb 
Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) 
dostarczenie zamawiającemu 1.500 sztuk rolek termicznych do urządzeń do pobierania opłat typu 
Stelio, 2) na jednej wstędze rolki termicznej umieszczone zostanie 4.000 sztuk biletów, 3) wykonanie 
jednej próbnej rolki termicznej biletów, przedstawienie jej do przetestowania i pisemnej akceptacji 
zamawiającego. 3. Wykonawca zapewni następujący sposób wykonania rolek termicznych biletów do 
urządzeń do pobierania opłat typu Stelio: 1) druk biletów powinien być wykonany techniką flexodruku, 
2) bilety wykonane zostaną zgodnie z wzorem dostarczonym przez zamawiającego, stanowiącym 
załącznik nr 6 do siwz, a) awers biletu wykonany zostanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
siwz i zawierać będzie numeracje biletów od 1 do 4000 licząc od końca wstęgi, b) na rewersie biletu 
umieszczona będzie reklama. Wzór reklamy zostanie przekazany wykonawcy po wyborze oferty.  

 


